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VELOTRENAŽIERIS  B870P 
 

INSTRUKCIJA 
 

 
Taustiņu funkcijas 

 
 



 2

Funkcijas: 

 
 
Monitora darbības pamatprincipi: (kad velotrenažiera dators caur adapteri pievienots strāvas 
padevei): 
1.solis Pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai izvēlētos manuālo treniņu 

režīmu, programmas (12 varianti), lietotāju (lietotāja izveidotu profilu) vai sirds ritma kontroles programmu 

(4 varianti). 

2.solis Pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai izvēlētos treniņa slodzes/ 

sarežģītības līmeni manuālajā vai citās programmās, kā arī lietotāja profilam. 

3.solis Pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai uzstādītu funkciju lielumus. 

Katrreiz nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
Iespējamā funkciju izvēle: 

LAIKS:  Diapazons 00:00 – 99:00, solis 1 minūte; 

DISTANCE:  Diapazons 00:00 – 99:90, solis 0,1 km vai jūdze; 

KALORIJAS:  Diapazons 0-990, solis 10 kalorijas; 

WATT:  Diapazons 10-350, solis 10 Wati (tikai manuālajā režīmā); 
PULSS:  Diapazons 30-240, solis 1 sit./min. (nav iespējams mērķa sirds darbības treniņu 

programmā. 
4.solis Nospiediet START/STOP, lai uzsāktu treniņu. 

 

Instrukcijas treniņu režīmu uzstādīšanai 
 

1. Treniņš manuālajā režīmā 
Nospiežot START/STOP bez papildu uzstādījumiem, monitors uzsāk darbu manuālajā režīmā. 
Treniņš bez laika uzstādījuma: Katra profilā apzīmētā kolonna līdzvērtīga 0,1 km, kas tiek pieskaitīta treniņa 

distancei, ja nav mērķa uzstādījuma, vai tiek noņemta nost, ja ir noteikts mērķa distances uzstādījums. 

 

Treniņš ar laika uzstādījumu: Katra profila kolonna pāriet uz nākošo pēc 1/16 daļas no uzstādītā treniņa laika. 
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Treniņa slodzes regulēšana: Manuāli regulējama treniņa režīmā, ir iespēja regulēt slodzi 16 līmeņos, ja nav 

uzstādīta WATT (konstantas slodzes) programma. Ja ir uzstādīta WATT (konstantas slodzes) programma, 

slodzes līmenis tiek automātiski pielāgots lietotāja treniņa intensitātei – ātrumam un slodzei. Lietotāja ērtībai 

tiek piedāvāti 3 dažādi simboli: 

▲ – treniņa ātrums jāsamazina; 

▼ – treniņa ātrums jāpalielina; 

---- - norāde, kas atgādina, ka patreizējā treniņu slodze ir neatbilstoša un treniņa ātrums atbilstoši jāpalielina 

vai jāsamazina. 

Treniņu slodzei palielinoties tiek dots īss monitora signāls, lai pievērstu uzmanību. Palielinātajai slodzei 

ilgstot virs 1min., atskan 30 sek. Signāls un monitors automātiski apstājas. Slodzes līmenis nokrīt uz 1 un 

uzstādītais WATT lielums uz 0. 

 

2. 12 veidu treniņu programmas 

Pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai izvēlētos treniņu programmu no P1 līdz 

P12. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
 

Treniņš bez laika uzstādījuma: Katra profilā apzīmētā kolonna līdzvērtīga 0,1 km, kas tiek pieskaitīta treniņa 

distancei, ja nav mērķa uzstādījuma, vai tiek noņemta nost, ja ir noteikts mērķa distances uzstādījums. 

 

Treniņš ar laika uzstādījumu: Katra profila kolonna pāriet uz nākošo pēc 1/16 daļas no uzstādītā treniņa laika. 

 

Treniņa slodzes regulēšana: Treniņa laikā var palielināt slodzi visai izvēlētajai treniņu programmai. 

 

3. Lietotāja programma 

Pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai izvēlētos lietotāja programmu. 

Nospiediet MODE, lai izveidotu savu programmu. Pēc uzstādīšanas nospiediet MODE uz 2 sek., lai izietu 

no uzstādīšanas režīma. 

 

Treniņš bez laika uzstādījuma: Katra profilā apzīmētā kolonna līdzvērtīga 0,1 km, kas tiek pieskaitīta treniņa 

distancei, ja nav mērķa uzstādījuma, vai tiek noņemta nost, ja ir noteikts mērķa distances uzstādījums. 

 

Treniņš ar laika uzstādījumu: Katra profila kolonna pāriet uz nākošo pēc 1/16 daļas no uzstādītā treniņa laika. 

 

Treniņa slodzes regulēšana: Treniņa laikā var palielināt slodzi izvēlētajai treniņu programmas vienībai. 

 

4. Treniņš ar sirds ritma kontroli (H.R.C) 

Trenažiera slodze tiek automātiski pielāgota uzstādītajam sirds ritma rādītājam. Ja pulsa rādītāji ir zemāki, 

slodze tiek palielināta, izmaiņas tiek veiktas par 1 slodzes līmeni 30 sek. Laikā līdz pat 16. līmenim. Pulsam 

turoties uzstādītajā lielumā vai to pārsniedzot, slodze tiek automātiski samazināta par 1 līmeni 15 sek. Laikā 
līdz pat 1. līmenim. Pulsam saglabājoties virs mērķa uzstādījuma ilgāk par 30 sek., sistēmas darbība tiek 

apturēta un atskan 6 brīdinošie signāli. 
 

Mērķa sirds ritma uzstādījums ar atšķirīgu procentuālo attiecību: pagrieziet MODE taustiņu pulksteņa 

rādītāja virzienā vai pret to, lai izvēlētos atšķirīgus sirds ritma procentuālos rādītājus savam treniņam. Tiek 

piedāvāti 3 fiksētie procentu lielumi ( 55%, 75%, 90%)  no maksimālā sirds ritma, kurš tiek aprēķināts no 

ievadītajiem lietotāja vecuma datiem (vecuma norāde ir nepieciešama treniņam šajā režīmā, ja šie dati nav 

ievadīti jau iepriekš pilnā apjomā). Pirms attiecīgās procentu likmes izvēles ir ieteicams konsultēties ar savu 

ārstu, par Jums piemērotāko programmu.  

 

Piemēram – ja Jūsu vecums ir 30 gadi, mērķa uzstādījums būs 104 sit./min., kas ir 55% no maksimuma 190 

sit./min. Norādītais aprēķins veikts atbilstoši 30 gadīgam lietotājam. Līdzīgi tiek veikts aprēķins 75% un 

90% programmām. 
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Lietotāja norādītie sirds ritma mērķa uzstādījumi – Pagrieziet MODE, lai uzstādītu mērķa lielumu sirds 

ritmam. Kad mērķis ir uzstādīts, nospiediet START/STOP, lai sāktu treniņu. Treniņš tiek uzsākts 1.slodzes 

līmenī un slodze tiek regulēta, automātiski to izmainot atbilstoši pulsa lielumam treniņa laikā. 
 

Treniņa pabeigšana 
 

Kad treniņa laikā  ir sekojot Jūsu norādītajiem mērķa uzstādījumiem (Laikam, Distancei, Kalorijām), ir 

sasniegta 0 (izņemot pulsa uzstādījumus), atskan 8 brīdinošie signāli un monitora darbība tiek pārtraukta. 

Nospiediet START/STOP, lai atsāktu monitora darbu. Funkcija, kuras uzstādījums sasniedza 0, tiks skaitīta 

no 0 uz augša, pārējiem uzstādījumiem tiks turpināta pārtrauktā atskaite. 

 

Treniņa pārtraukšana: Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt monitora darbību nospiežot START/STOP. 

 

Lai dzēstu programmu: Nospiediet RESET, lai dzēstu programmu un izvēlētos treniņa režīmu, slodzi vai 

sarežģītību STOP režīmā. Turot RESET taustiņu nospiestu ilgāk nekā 2 sek., visi rādītāji tiek dzēsti uz 0. 

 

Piezīmes: 
1. Pārtraucot trenažiera darbināšanu, pēc 4 minūtēm ieslēdzas enerģijas saudzēšanas režīms, visi uzstādījumi un 

vingrinājumu dati tiek uzkrāti līdz treniņš tiek atsākts. Nospiediet jebkuru taustiņu, vai uzsāciet griezt pedāļus, 

lai „pamodinātu” monitoru. 

2. Saņemot no monitora nepareizu informāciju, lūdzu pārstartējiet monitora datoru, izslēdzot un ieslēdzot 

adapteri. 

3. Monitors var tikt darbināts ar baterijām. 

 


